
صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد  
معارك طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن 

األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن 
الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين 

على مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب 

المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على 
العالم.. لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون 

عن الحق والحقيقة..
وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها 

الـ»فيسبوك«.. فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الجهة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لهم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 21 / 11 / 2011م 
 الموافق :25 / ذو الحجة / 1432هـ 

العدد: )1580( فيسبوك10

سقراط وفلتر الصدق

في أحد األيام صادف الفيلسوف اليوناني سقراط 
)399-469 ق.م( أحد معارفه الذي جرى إليه وقال 

له بتلهف
»سقراط ، أتعلم ما سمعت عن أحد طالبك؟«

رد عليه سقراط : » انتظر لحظة قبل أن تخبرني 
أود منك أن تجتاز امتحانًا صغيرًا يدعى امتحان الفلتر 

الثالثي«
»الفلتر الثالثي؟«

تابع سقراط : »هذا صحيح قبل أن تخبرني عن 
طالبي لنأخذ لحظة لنفلتر ما كنت ستقوله.. الفلتر 
األول هو الصدق ، هل أنت متأكد أن ما ستخبرني 

به صحيح؟«
رد الرجل : »ال، في الواقع لقد سمعت الخبر«

قال سقراط : »حسنًا، إذًا أنت لست متأكدًا أن ما 
ستخبرني به صحيح أو خطأ.

الثاني، فلتر الطيبة , هل ما  الفلتر   لنجرب 
ستخبرني به عن طالبي شيء طيب؟«

»ال،على العكس«..
تابع سقراط : »حسنًا إذًا ستخبرني شيئًا سيئًا 
عن طالبي على الرغم من أنك غير متأكد من أنه 

صحيح؟«
بدأ الرجل بالشعور باإلحراج .

تابع سقراط : »ما زال بإمكانك أن تنجح في 
االمتحان ، فهناك فلتر ثالث، فلتر الفائدة، هل ما 

ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟«
»في الواقع ال«..

تابع سقراط : »إذًا، إذا كنت ستخبرني بشيء 
ليس بصحيح وال بطيب وال ذي فائدة أو قيمة، لماذا 

تخبرني به من األصل؟«
فسكت الرجل وشعر بالهزيمة واإلهانة..

لهذا السبب كان سقراط فيلسوفًا يقدره الناس 
ويضعونه في مكانة عالية..

لذا على المرء أن يتذكر هذه الحكمة ويحكيها لكل 
من ينقل له خبرًا!!

دجاجة الثورة!!

ــــي. ــــورت يــــادجــــاجــــة ثــــــورتــــــي. ذي فـــعـــلـــتـــي ب
ــي ــل ــب ــل ـــــش ب ذي ربـــشـــتـــي دولـــتـــي.بـــلـــبـــلـــي ل

ــــش قــحــقــحــي. ــي ل ــح ــق ــح ــي.ق ــق ــب ــق ــــش ب ــي ل ــق ــب ــق ب
ـــش اال عــلــي ـــع طــقــطــقــي لــــش طـــقـــطـــقـــي.مـــا م

ـــاح.فـــي الــمــســا وال الــصــبــاح. ـــصـــي ــقــي يــــام ال ــقــب ب
ـــي ــــن مــــاهــــو دل ــــوط ــــاح.وال ــــب ـــاح يـــبـــقـــى ن ـــب ـــن ـــال ف

ـــان ـــع ـــل ــــان. والـــشـــتـــايـــم وال ــــجــــن بـــطـــلـــي هــــــذا ال
ــــي مـــنـــش غــلــي ـــــل ش ـــــان.ك ــــي ام ـــــان شـــعـــبـــي ف ك

ــش. ــي ــــد زاد ط الــــغــــال مـــنـــش ولـــيـــش.والـــغـــبـــا ق
مـــــاجـــــرا لـــــش مـــــا عــــلــــيــــش؟.يــــادجــــاجــــه بــطــلــي

ــــســــالم. ــــاط الـــنـــضـــام.يـــادجـــاجـــه وال قـــلـــش اســــق
ـــا تــتــشــعــلــلــي ـــن ـــوق ـــام.ف ـــج ــــش ل ــــا ارخـــــــا ل ــــل م ك

ـــق؟ ـــري ـــح ــــوارح وال ــــق ــــق؟وال ــــري ــــط ـــاع ال ـــط لـــيـــش ق
ــي ــل ــق ــاع ــــه ف ــــاج ــــادج ــــق.ي ــــري شـــعـــبـــنـــا مـــنـــش غ

ــــره كــــل االمــــــور. ــــاب ـــور .س ـــب كــــل شــــي قــــد كـــــان س
ـــش حــلــي ـــن ـــا م ـــن ـــب ـــور؟شـــع ـــث ـــش ن ـــي ــــه ل ــــاج ــــادج ي

ـــن. ـــح ـــم ــــل وال ــــالق ــــق تــيــقــضــي كــــل الــــفــــتــــن. وال
ــي ــل ــع ــف ــــجــــل مــــــن؟كــــــل هـــــــذا ت ـــــه ل ـــــاج ـــــادج ي

ــود. ــن ــج ـــوم ال ـــي ــل ال ــت ــق ــود.ي ــم ــي ح ــالف ــخ ــم ديـــكـــش ال
ــي ــل ــت ــق ــــــدي او ت ــــــت ــــــع كــــيــــف يــــــاثــــــورة ورود؟ت

ـــره او ســهــيــل. ـــجـــزي ــي ال ــل.ف ــي ــك ــي اوزارش ب ــل ــي ك
ـــي ـــت ــــري دول ــــض ــــات ــــل.م واعــــمــــلــــي لــــش الــــــف ذي

ـــاد تــبــيــض. ـــاع ـــاج م ـــدج ـــض.وال ـــري ــش الـــشـــارع م ــن م
ــــت تـــخـــيـــض.بـــيـــضـــهـــا اوتـــقـــتـــلـــي ــــاض كـــــل مـــــا ب

ــــــــان.ذي قــطــع كـــل الــلــســان. ـــــدرش وب قـــد ظــهــر غ
ـــــرب جـــامـــع وخــــان.اكــــبــــر ارهـــــابـــــي بــلــي ذي ض

ـــه؟ ـــي ـــال ـــب ــــــات الــــســــلــــمــــيــــه؟والــــدقــــون ال ــــــن ج اي
ـــســـمـــع زامـــلـــي ذي بـــتـــكـــذب يـــومـــيـــه.لـــجـــل ت

ــم فــــي كــــل واد. ــي ــه ـــاد.ذي ت ـــه ـــج ـــال ــي ب ــت ــف ــت ذي ب
ــي ــل ــج ــن ــــــالد.الزم انـــــــي ت ــــــب ــــــال ذي بـــتـــمـــكـــر ب

ـــون ذي هــــي ربـــــال. ـــدق ـــال.ال ـــه ـــج والـــكـــتـــاكـــيـــت ال
ــــل عـــال.كـــالـــعـــمـــيـــد احـــمـــد عــلــي ــد ك ــس ــح ــت ذي ب

ــــن الــحــبــيــب. ــب اب ــي ــب ــح ــه ســمــعــه وطـــيـــب .ال ــع ذي م
ـــي ـــل حــــاقــــد لــــش ول ـــب.ك ـــي ـــه اســــمــــه الــــغــــالــــي ي

ـــي. ـــا كـــــل ش ـــن ـــرف ال تـــــزيـــــدي تــــربــــشــــي. قـــــد ع
ــي ــل ــج والــــشــــبــــاب الـــمـــرتـــشـــي.فـــاســـتـــحـــي وال اخ

ـــا فـــيـــهـــا خــــــراج. ـــن ــــش ثـــــــورة دجــــــاج.مــــــا ل ــــورت ث
فـــاتـــركـــي هـــــذا الــــطــــجــــاج.يــــادجــــاجــــه وارحــــلــــي

قطر وجنون 
العظمة

Arwa Othman

''أنا ال أفهمه، وال أقبله وغير معروف حتى 
لليبيين. قطر تقود أمريكا وتقود فرنسا، 
من هي قطر.. أليس جيشها مرتزقة من 
نيبال ومن بنغالديش؟ ما هي قدرة قطر..؟
 أخاف أن تصاب قطر بما أصيب به معمر 
العظمة، فتتوهم  القذافي من جنون 
أنها تقود المنطقة. أنا ال أقبل ذلك. عدد 
الشهداء الليبيين والجرحى يفوق عدد 

سكان قطر.

رضوان المليكي

هل هذه ثورة بذمتكم..؟!
خالد النزيلي

انا مستغرب من الذي 
يقولوا ثورة

أين الثورة منكم؟
هل تحاولو أن تصنعون 
ثورة كثورة 26 سبتمبر 

و14 أكتوبر..!
هل تحاولوا أن تكونوا 
ــري  ــي ــزب ــا وال ــالي ــث ــال ك

وغيرهم... ههههه..!!
ــن أنــتــم مــن أولئك  أي

األبطال
... ... انتم صنعتم ثورة 

على الشعب
ولم يتضرر منها سوى 

المواطنين..
هــل الـــثـــورة.. بقطع 

الطرقات..
ــل الــثــورة بإيقاف  ه

التعليم والدراسة..
ــل الــثــورة بــإزعــاج  ه
ـــاس بــســهــراتــكــم  ـــن ال
ــم في  ــك ــات ــي ــرح ــس وم

الساحات..؟!
هل الثورة بزرع الفتنة 

بين أبناء الوطن..؟!
هــل الــثــورة بالتقطع 

لقاطرات النفط..؟
ــثــورة بتخريب  هــل ال
و  مــة  لــعــا ا لممتلكات  ا

الخاصة

ــل الـــثـــورة بإجبار  ه
الــنــاس على العصيان 

المدني بالقوة
هل الثورة بقطع أرزاق 

الناس
هل هل هل هل . . . .

ــم على  ــك ــورت هـــل ث
الـــنـــظـــام أم عــلــى 

الشعب؟؟؟؟
لذلك إنتظروا غضب 
الشعب عليكم.. وعلى 

أذيتكم
على  مجبورين  لسنا 

الصبر
فقد سئمنا منكم ومن 

ثورتكم الفاشلة

خلطة الزنداني
بشرى سارة لمرضى االيدز,,,

 تم بعون اهلل اخــتــراق موقع العالم 
الجليل عبدالمجيدالزنداني مكتشف عالج 
االيدز وتم الحصول على وصفة العالج 

التي طالما احتكرها منذ اكتشافه لها..
 والوصفة عبارة عن خلطة.. اصبح 
االن بــامــكــان كــل مــريــض الحصول 
عليها وتحضيرها بنفسه وهي على 

النحوالتالي :

ـــ بنكرياس نملة ـــــ طحال ضفدع ذكرـ 
ــــ قدم جني  ــــ شعيرات شنب ذبابيـ 

صيني
ــسقل سحلية ــــ قزحية ديناصورـ 

ــ العدد 4 ـــ خصية ديكـ  ــــ لوز زرافةـ 
ــ نصف معدة فيل  ـــ مخ حمار رضيعـ 
يتم خلطها على رحى حجر وتمزج بلبن 
عصفور كامل الدسم بالشفاء ,, مع وقيه 

من كالم عسكر زعيل

صالح الحنشي

عالج االعجاب
تونس مسلمة

ــــــان الــشــيــخ  > ك
ــشــعــراوي رحــمــه اهلل  ال
يُلقي درسًا، وأثناء درسه 
تفاعل الجمهور معه.. 
فأحس باإلعِجاب والكبر 

في نفسه .. !!
ــــدرس ركــب  ــد ال ــع وب
مــع سائقه لكي يرجع 
لبيته وأثناء الطريق رأى 
مسَجدًا. فقال لسائقه 

قف !
فقال السائق : يا شيخنا 
ــم يــحــن بــعــد توقيت  ل
الصالة... فتوَقف ونزل 
ــراوي للمسَجد  ــع ــش ال
وذهَــــــب لــلــحــمــامــات 

ونظفها بالكامل ورجع للسَيارة
... ...

فرآه السائق فقال له : لماذا فعَلت هذا !!
فقال الشيخ رحمه اهلل: »لقد أعجبتني نفسَي فأردت أن أذلها« ..!!

سبأ العماري تنفي وجود صفحة 
باألسماء على الفيسبوك

> نفت سبأ مساعد العماري عضو اللجنة الدائمة 
األساسية رئيس جمعية تنمية المرأة والطفل 
في محافظة مأرب نفيًا قاطعًا صلتها بالصفحة 
المزعومة باسمها على الفيسبوك وبما تحتويه 
من كتابات ومواضيع وادعاءات وشائعات باطلة.. 
وقالت في بالغ صحفي بأن الصفحة المشار اليها 
ال تمت لها بأية صلة كانت ال من قريب وال من بعيد 
وإنما  تعمد ذلك اشخاص مغرضون بهدف اإلساءة 
والتشكيك بمواقفها الوطنية الثابتة مع الشرعية 
الدستورية وبانتمائنا الوطني للحزب الرائد على 

الساحة الوطنية المؤتمر الشعبي العام.
وأكــدت أن الصفحة المزعومة على الفيسبوك 
تندرج ضمن التعدي على الحريات الشخصية 
وانتحال شخصيات اآلخرين دون وجه حق من قبل 
قلة قليلة من االشخاص مرضى النفوس الحاقدين 
على الوطن وأبنائه الشرفاء من قبل أولئك الذين 
يحاولون تشويه سمعة اآلخرين والتعدي على 
حرياتهم.. مشيرة الى أنها تحتفظ بحقها القانوني 
وستقاضي من قام بإنشاء صفحة باسمها على 
الفيسبوك والعمل على تشويه سمعتها المهنية 

والتنظيمية.

مخالب 
االسود
اذا تجمعت االسود على الذئاب االختباء
على الكالب بأن تخاف ف...لن تغطيها 

سماء
****

اذا االسود تجمعت ويٌل لكلم ياامشترك
دارت عليكم ياضعاف النفس بل ضاق 

الفلك
****

باهلل اين ستهربون .اذا غضب اسد 
السكون

واذا تجمعت االسود ويٌل لكم ياطامعون
ويٌل لكم ياخائنين من الرجال 

الصامتون

كامل الخوداني


